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Alfonz Šuran, moderátor:
"Vedenie bratislavskej mestskej časti Petržalka sa dlhodobo snaží vychádzať v ústrety
hendikepovaným obyvateľom či seniorom, svedčí o tom aj ocenenie, ktoré najväčšie slovenské
sídlisko nedávno získalo. Podľa obyvateľov je však v Petržalke stále veľmi veľa miest, ktoré by si
zaslúžili zmodernizovať."
Tomáš Kostelník, reportér TA 3:
"V bratislavskej Petržalke žije približne 115-tisíc obyvateľov, medzi nimi mnoho seniorov či
sociálne slabších ľudí. Podľa poroty súťaže Oskar bez bariér je starostlivosť o takýchto občanov
najpríkladnejšia práve v Petržalke."
Vladimír Bajan, starosta MČ Bratislava - Petržalka:
"Súťaž Oskar bez bariér sme zobrali nie ako súťaž o projekty len pre jednu generáciu ľudí,
seniorov, ale všeobecne pre našich obyvateľov."
Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS:
"Je to súťaž, ktorá je zameraná na podporu, motiváciu všetkých tých činov, ktoré smerujú k
podpore hendikepovaných ľudí, ľudí starších alebo na sociálne odkázaných. Teda všetkých tých, ktorí
potrebujú pomoc a podporu spoluobčanov."
Tomáš Kostelník:
"Petržalka získala ocenenie za projekt sociálnej výdajne, denných centier pre seniorov, či
vyčistenie detských ihrísk. Realita však vyzerá inak, väčšina chodníkov stále nie je bezbariérová a
detské ihriská už akútne potrebujú modernizáciu."
Matka:
"Môžem povedať, že sa to vyčistilo, ale bezbariérové, čo sa týka kočíkov, chýba strašne veľa, aj
prechody, cez prechody, vysoké obrubníky. Takže ja by som k tomuto ešte."
Matka 2:
"Ten betónový blok, to by som dala možno preč, deti na vyliezajú a zdá sa mi to nebezpečné."
Matka 3:
"Ten piesok je dosť v takom zlom stave, ten by mohli vyčistiť."
Tomáš Kostelník:
"Modernizácia Petržalky je behom na dlhé trate, obyvatelia ale veria, že sa ich sídlisko postupne
zmení k lepšiemu."
Monika Vrábľová, predsedníčka SZŤP:
"Objekty, ktoré sú určené pre mládež, sú väčšinou bariérové, no a v neposlednej miere, alebo by som
to dala aj na začiatok, to sú samotné chodníky. Zároveň si uvedomujem aj to, že nedá sa všetko naraz
urobiť. Čiže to bol prvý krok, ktorý Petržalka vykonala, ale je vlastne len na samom začiatku."

